
—   12   — 

Homilia (labur-labur) 
 
Zer deritzogu, senideok: baztertuta daukaz 
Jainkoak bateatu barik dagozan umeak, edo ez-
kondu barik maitasunean bizi diran bikoteak, 
edo otoitz egiten ez dakien gizakiak…? 
 
Ondo gagoz, senideok, guk hainbeste meza euki 
eta eliz alkarte asko meza barik dagozanean? Gu 
mezetan hain geldoak agertzen garanean? Orain 
arteko lez jarraitu daigula, horretarako kanpoko 
abadeak ekarri behar badira ere ekarri eta kitto 
dinogunean? 
 
Bide horretan zehar hau heriotzara doa, eta 
Jainkoak erbestekoengandik egingo dau beste 
herri bat. Honek kezkatu egin behar gaitu, seni-
deok: eta lanean hasi behar dogu. 
 
Gure eliz alkarteek arduratsuago jokatu behar 
dabe; kontsumista huts izatetik urten eta sor-
mendunak (kreatiboak) izatera heldu behar do-
gu, eta Jainkoaganako zintzotasuna bilatu behar 
dogu, senideenganako begiramenera garoazan 
zintzotasuna. 
 
Gaurko munduak eskatzen dauan gaurko elizea 
eraikitzera eroan behar gaitu honek, eta gure 
elizkizunetan dauka asmo honek bere oinarri 
hartu beharra. Arduraz bizi izan daiguzan. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 

—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsu-
ak Jaunaren mahaira deituak. 

 
 

* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
 
Jaunartzerako abestia 
 
EMOIGUZU, JAUNA, ogia jateko 
bizitza-indarra zuri jarraitzeko (bis). 
  

1 Jesus zeu zaitugu bideko janari 
gure bizitza osoan arnas eta argi. 
 
2 Emoiguzu, Jauna, bizitza indarra 
lagunak maitatzeko bihotzeko garra. 
 
3 Zu jatean emon poztasun gogoa 
hobeak izateko gurari sendoa. 

 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isil-unetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
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Damu-otoitza 
 
Zuzengabekeriaz garabilezala uste izaten dogu 
geure zuzentasuna gura izaten dogunok. Apalta-
sunez zabaldu gakiozan Jainkoaren errukiari, 
berak sartu gaizan zuzenbidean: 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaren nahia bilatzen zendu-

ana, erruki, Jauna. 
 
—Jesus Jauna, behartsuaren egoerea azalera-

tzen zenduana, Kristo, erruki. 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaren unibertsaltasunean 

sartzen gaituzuna, erruki, Jauna. 
 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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—Elizearen alde: bere ardurea ez daiten izan 

zenbat bateatzen diran, bateatuek ze hez-
kuntza hartzen daben baino, eta gaurko gi-
zakiaren beharrizanetan zelan egon daiteken 
bere ondoan, egin daigun otoitz. 

 
—Pobreziatik, bazterkuntzatik eta ezerez izate-

tik euren garrasia jasoten dabenen alde: go-
gotan hartuak izan daitezan, eta gizarte al-
kartuago baterako bultzakada, egin daigun 
otoitz. 

 
—Politika edo Ekonomia mailan, eta baita Fami-

lia edo Eliz mailan ere, goi mailako egoera 
baten ohituta dagozenen alde: urratu dakien 
bihotza behartsuen garrasiaz, eta urten ahal 
izan daien axalkeriazko debozinoetatik, egin 
daigun otoitz. 

 
—Herrialde esplotatuen alde: kanpo zorra eza-

batu dakien eta euren garapenik ezatik urte-
ten lagundu dakien, egin daigun otoitz. 

 
—Gure eliz alkartearen alde: gero eta eskuhar-

tze handiagoa izan daian elizkizunetan eta 
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Jainkoak bedeinkatu gagizala, 
lur bazter guztiek bildur izan deioela. R/. 
 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Zer ikasi behar ete dogu Jesusengandik: beste-
enganako daukan ardurea izaten geuk ere, ala 
gure bizitzako oztopo eta mugetan Jainkoaren 
hurtasuna sentitzen, eta horretarako otoitz egi-
ten? 
 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 56, 1. 6-7) 
Hauxe dino Jaunak: 
«Gorde zuzenbidea, egin justizia, 
Berehala helduko da-eta nire salbamena, 
agertuko nire garaipena. 
Jaunaren kultu-zerbitzurako, haren izena maitatzeko 
eta haren morroi izateko, 
zapatua profanatu barik gordeten 
eta nire itunean leial irauten daben guztiak 
nire mendi santura ekarriko ditut, 
eta pozez beteko nire otoitz-etxean; 
onartuko ditut nire altara gainean 
hareen erre-opariak eta sakrifizioak; 
nire etxea otoitz-etxe da-eta, 
eta holan deituko dabe herri guztiek». 

Jaunak esana 
 

 
San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik   
(Erm 11, 13-15. 29-32) 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: ondo etorri urtean zeharreko 20. 
domekako liturgiara. Gaurkoak zuzentasuna 
(edo justizia) ulertzen eta garatzen lagundu gu-
ra izango deusku. Adi egon behar dogu, ba, 
Jainkoaren aldetik entzungo dogunera, geure 
uste txiki-motxetan geratu ez gaitezan. Jainko-
ak gure errito, otoitz eta azaletiko sakramenta-
lismo guztiak baino gogokoago daualako gure 
zuzentasuna. 
Sartu gaitezan ustetsu Jainkoagazko hartu-emo-
netan, alaitasunez abestuz. 
 
 
Sarrera-abestia 
 
Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, kantuz zugana, Jauna. 
 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 
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OTOITZA 
 
Itxurak eta kanpo aldea 
ondo zaindu izan doguzan 
zure seme-alabok, Jauna, 
eskean gaukazuz, 
gugandik zer itxaroten dozun ikusi ondoren. 
 
Emoiguzu axalkeriatik urtetea, 
zintzotasuna bilatzea 
eta honetan eredu izatea gure ingurukoentzat ere.  
Horixe izan daitela 
zuri egiten deutsugun eskeintza garbia. 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 
—Amen. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 

Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 



—   4   — 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 

R/. Ene Jainko, ospatu zagiezala herriek, 
 ospatu zagiezala herri guztiek. 

 
Erruki bekigu Jainkoa, bedeinkatu gagizala, 
Agertu deigula aurpegi alaia; 
ezagutu dagien lurrean zure bidea, 
herri guztietan Zugandiko salbamena. R/. 
 
Poztu beitez kantari atzerriak, 
zuzenbidez daroazu-eta izadia; 
zintzo dozuz-eta gidatzen herriak, 
eta zaintzen lurrean atzerriak. R/. 
 
Ene Jainko, ospatu zagiezala herriek, 
ospatu zagiezala herri guztiek. 
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Elizearen eta Gizartearen eraikuntzan, egin 
daigun otoitz. 

 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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Senideok: Zuei, jentiloi, dinotsuet: «Jentilen apostolu naza-
nez, ospetsu egin gura dot neure zerbitzu hau, ea neure jato-
rrikoen jelosia biztuten dodan eta horreetako batzuen batzuk 
salbatzen dodazan. Israeldarrak baztertzetik Jainkoagaz ba-
ketzea etorri bajako munduari, zer ete jatorko Jainkoak ha-
reek barriro onartzetik? Heriotzatik bizira bihurtzea izango 
litzateke hori! 
Behin betikoak dira Jainkoaren dohaiak eta deia. Zuek, sasoi 
batean Jainkoagaz errebelde zineenok, orain, israeldarren 
errebeldiari esker, errukia dozuenez, era berean hareek ere: 
orain errebelde bihurtu dira zuei egin jatzuen errukiari esker, 
errukia lortu dagien. Jainkoak errebelde izaten itzi eutsen-
eta gizon-emakume guztiei, danei erruki izateko». 

Jaunak esana 
 
 
Ebanjelioa 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 15, 21-28) 
 
Aldi haretan, Jesus Tiro eta Sidongo lurraldera 
aldendu zan. Haretan, inguru hareetan bizi zan 
emakume kanaandar bat deadarka hasi jakon: 
«Jauna, Daviden Semea, erruki zakidaz! Oinaze 
gorritan dauko deabruak nire alabea». Baina Je-
susek ez eutsan berbarik erantzun. 
 
Ikasleek, hurreraturik, erreguka ziharduen: 
«Egiozu kasu, eta doala, atzetik deadarka jator-
ku-eta». Jesusek, ostera: «Israel herriko ardi 
galduakana baino ez nau bialdu Jainkoak». 
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Baina emakumea, hurreraturik, ahuspez jarri 
jakon, esanez: «Lagundu egidazu, Jauna!» Jesu-
sek, orduan: «Ez dago ondo seme-alabei ogia 
kendu eta txakurrei botatea». Emakumeak eran-
tzun eutsan: «Bai, Jauna, holantxe da; baina 
txakurrek ere jan ohi dabez nagusien mahaitik 
jausten diran ogi-apurrak». 
 
Orduan, Jesusek esan eutsan: «Emakumea, han-
dia da zure fedea! Jazo bekizu gura dozuna». 
Eta une haretatik osatuta gelditu jakon alabea. 
 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-
tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. 
Horren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozela adieraz-
ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoa ez dau irabazten eta beraganatzen 
axaleko erritoak edo herrialde bateko izateak, 
zuzenbideak eta zintzotasunak baino. Hau gogo-
an izanik zuzendu deioguzan gure eskariak: 


